K L E U R E N VO R M, AN ALY S E E N S YN T HE S E
A

Magnetisch!

B

3+ j. 2 kinderen

B. POPPENTOREN

De kleurrijke uilen krijgen stap voor stap vorm door een lijfje, kop en
oogjes toe te voegen. Volg de modelkaarten en let op posities en
kleuren.
Kenmerken: Magnetische houten onderdelen.
Samenstelling: Houten kist met onderdelen en 6 dubbelzijdige
opdrachtkaarten.

Doel: Patroon-, kleur- en vormherkenning.
Naar het voorbeeld van het model, worden de blokjes in de juiste
volgorde boven elkaar geplaatst. Volg de opdrachtkaart tot je een
echt poppetje hebt gemaakt!
Kenmerken: Houten onderdelen met hard kartonnen
opdrachtkaarten, deze kunnen rechtop in het statief gezet worden.
Afmetingen: statief: 20 cm hoog, rijgdraad 90 cm lang, Ø blokken:
3 tot 4 cm.
Samenstelling: 27 gekleurde blokken, 12 modelkaarten, 2 statiefjes
en 1 rijgtouw.

LK5478 

HG3112 

2+ j.

A. UILEN KLEURENMIX

(€ 36,98)

€ 44,75

(€ 28,88)

€ 34,95

C

3+ j. 2 kinderen

C. BLOEMENTOREN
Plaats één voor één de vormen correct op
elkaar en je krijgt de mooie bloem zoals op
het werkkaartje!
Kenmerken: Houten onderdelen met
kartonnen modelkaarten.
Samenstelling: 32 blokken,
12 modelkaarten met 24 ontwerpen,
2 statiefjes en 1 rijgtouw.

HH3113 

3+ j.

D. KLEURRIJKE TUIN

Magnetisch!

Probeer met de uitgebreide set van
bloemen, vogels en andere elementen,
het voorgestelde model na te bootsen. Let
op plaats, kleur en vorm!
Kenmerken: Dankzij de magneetjes blijven
de onderdelen op het rechtopstaande
werkbord netjes op hun plaats hangen.
Houten onderdelen met magnetisch veld.
Afmetingen: Boom: h/b 29 x 20 cm,
onderdelen gem. 5 x 4 cm.
Samenstelling: Houten opbergkist,
dient ook als standaard voor één van
de werkborden, houten vormen en
opdrachtkaarten.

HJ3114 
(€ exclusief)

(€ 36,41)

€ inclusief

(€ 38,14)

€ 46,15

Het spel kan gespeeld worden mét
of zonder uitbreiding van de boom.
2 soorten opdrachtkaarten inbegrepen!

D

€ 44,05
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